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Godt nytår til 77 klimakommuner
Velkommen til Varde, der den 2. december
2014 blev klimakommune nr. 77. Det var en
tilvækst på én klimakommune i 2014.
Der var også flere klimakommuner, hvis aftaler udløb. Indtil nu har alle klimakommuner
valgt at forlænge aftalen, når den udløb. I
2014 var det fire kommuner, der valgte at
forlænge deres klimakommuneaftale.

Klimakommune-borgmestertur
med plantning af træer
Den 23. marts er alle de 77 borgmestre i klimakommunerne inviteret med på den tredje
klimakommune-borgmestertur. Turen går
denne gang til Slagelse.
Dagens program byder bl.a. på, at de deltagende borgmestre hver skal plante et træ,
som bliver de første i en helt ny bynær skov.
Herudover vil der være oplæg om klimaindsats
som afsæt for udvikling, klimaskoven og klima
og ressourcer med bl.a. oplæg fra en fælleskommunal virksomhed i Vejen. Dagen sluttes
af med en dialog med Klima-, Energi-, og
Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og
borgmestrene.
Der vil på dagen være mulighed for borgmestrene til at udveksle erfaringer og tale om
grønne tiltag i deres klimakommuner.
Se programmet her: http://bit.ly/1GoFoJA
Kontakt:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, tlf.: 31 19 32 45

CO2-opgørelse 2014
Som de foregående år er fristen for indlevering af opgørelse fra det foregående år den 31.
marts. Skulle det ikke være muligt at nå at
indlevere med udgangen af marts, skal der
tages kontakt til DN’s Sekretariat, så vi i fæl-

lesskab kan finde frem til en ny indleveringsdato – dog skal opgørelsen senest indleveres
den 30. juni 2015
Kontakt:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, tlf.: 31 19 32 45

Elektronisk indberetning udskudt
DN havde håbet, at der kunne opbygges et
system til elektronisk styring af indberetninger
af årsopgørelser allerede i 2013. Desværre har
det vist sig mere omkostningsfuldt og kompliceret at lave et tilpas fungerende system, der
kan håndtere indberetningerne. Derfor er vi
desværre nødt til at fortsætte med den hidtidige model, hvor vi kommunikerer via mail.
Det er pt. uvist, om der kan udvikles et system, der passer til behovene.

Eksperter hjælper kommuner med
energirenovering af private boliger
I efteråret lancerede Energistyrelsen BedreBolig-ordningen, der skal gøre det nemmere for
husejere at komme i gang med at energirenovere deres boliger.
Og der er også hjælp at hente til for eksempel
klimamedarbejdere i de enkelte kommuner,
som gerne vil have boligejere i gang med at
reducere energiforbruget i deres huse.
Energistyrelsen har oprettet et sekretariat og
stiller gratis ekspertstøtte til rådighed for
kommunerne i form af et rejsehold, som kan
tage ud i landet og hjælpe kommunerne med
at planlægge og gennemføre arrangementer,
som kan inspirere borgerne til at komme i
gang med energirenovering. Rejseholdet kan
også hjælpe med at fremme samarbejdet i
erhvervslivet i og på tværs af kommunerne.
Ordningen består blandt andet af BedreBoliguddannelsen - en ny efteruddannelse for
håndværkere, ingeniører, arkitekter og andre
bygningskyndige. 160 nyuddannede BedreBo1

lig-rådgivere står klar til at hjælpe boligejere
over hele landet med at energirenovere, og
flere er på vej.
BedreBolig-ordningen bliver markedsført i tvreklamer og på annoncer på internettet, og
Energistyrelsen har udarbejdet brochurer og
en mængde andet materiale, som kommunerne kan benytte gratis.
Se mere på www.bedrebolig.dk/kommune
Kontakt:
BedreBolig-sekretariatet, info@BedreBolig.dk .

Gode projekter efterlyses
Heldigvis er der stadig stor interesse for de
konkrete projekter i klimakommunerne. Desværre er langt de fleste cases fra f.eks. energirenoveringer/-tilpasninger i kommunale
bygninger en velbevaret hemmelighed. Faktisk
efterlyser journalister løbende konkrete lokale
cases for, hvordan klimakommunerne når deres mål. Og her er det ikke nok med en overskrift, men der skal lidt mere om såvel hvad,
der er udført, som hvilke personer og processer, der var i spil for at opnå resultatet.
DN vil gerne bidrage til at belyse netop den
type initiativer. Så har din kommune lavet et
projekt eller initiativ, som I vurderer, fortjener
en bredere kreds kendskab, så skriv til nedenstående kontakt.
Kontakt: Jens la Cour,
jlc@dn.dk, tlf: 31 19 32 45
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